
FRA NARSARSUAQ
Utflukter på Grønland

RUINENE TIL ERIK DEN RØDE / 
3 TIMER NOK 1.070,-
Turen går med båt over Eriksfjord og i land i Qassiarsuk på samme sted 
som Erik den røde bosatte seg i år 985 og kalte sin gård “Brattahlíð“. 
Vi besøker ruinene til gården og kirken oppkalt etter hans kone 
Thorhildur.  Turen arrangeres på mandager, tirsdager og onsdager.
Tur med guide som krever vanlig god fysikk for å komme inn og ut av 
båten.

LANDSBYEN IGALIKU / 
8 TIMER NOK 2290,-
Med båt gjennom den is fylte Eriksfjord til Itilleq. Herfra blir det 
vandretur med guide til Igaliku som er en vakker landsby hvor vi finner 
ruiner fra Vikingtiden, fra både katedral og bispegård. Etter lunsj går vi 
tilbake til Itilleq og derfra med båt tilbake til Narsarsuaq.
Vandreturen er 3 km hver vei (alternativ transport på forespørsel mot 
tillegg). Turen arrangeres på mandager, tirsdager og onsdager.
Turen krever at du er i god fysisk form.

QOOROQ ISFJORDEN / 
3 TIMER NOK 940,-
Grønlandsisen produserer 250 million tonn med is når isfjell kalver fra 

innlandsisen. I nærheten av Narsarsuaq fyller Qooroq isen opp fjorden 
med vakre isfjell. Vi seiler mellom isfjellene, så nærme som mulig, slår 
av motoren og nyter stillheten som bare blir brutt av lyden fra isen. 
Guidet tur og lette forfriskninger.

VANDRETUR TIL INNLANDSISEN / 
8 TIMER NOK 1145,-
Vandretur som passer de som kan gå i fjellterreng i minst 6 km. Vi 
starter med å kjøre buss så langt den kommer og fortsetter til fots 
gjennom Blomsterdalen med sin fargerike sub-arktiske flora. Lunsj på 
en 300 m høy fjelltopp med utsikt over isen. For de som orker kan man 
gå ned til isen og berøre innlandsisen. Turen krever at du er i god fysisk 
form.

KORT VANDRETUR  / 
3 TIMER NOK 570,-
Vandretur med guide til fjellrygg skapt av isbreen hvor vi starter med å 
kjøre buss til utgangspunktet for vandreturen. På veien finner vi ulike 
blomster og planter og fra toppen er det flott utsikt over Blomsterdalen, 
elven og isbreen.
Turen krever at du er i god fysisk form.
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